Requer a realização de audiência
pública para debater a falta de
medicamentos e insumos para pacientes
internados por COVID-19.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do Artigo 24, Inciso III, combinado
com o Artigo 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de
Audiência Pública no âmbito desta Comissão, com o objetivo de debater o
desabastecimento de medicamentos e insumos, em todo o país, para tratamento de
pacientes internados por Covid-19, com a participação dos seguintes convidados:
- Wellington Dias – Governador do Estado do Piauí e Presidente do
Consórcio Nordeste;
- Conselho Nacional de Secretarios de Saúde – CONASS
- Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde –
CONASEMS
- Ministério da Saúde

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil está enfrentando atualmente a pior fase da pandemia de
coronavírus. Já são mais de 254 mil vidas perdidas e a média móvel de mortes já se
encontra acima de 1.100 óbitos. Dados das secretarias estaduais mostram taxas de
ocupação dos leitos de UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS) em 80% ou mais em 18
estados (e acima de 80% em 17 unidades da federação), taxa considerada crítica pelo
comitê Observatório Covid-19, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em oito
estados, a taxa está acima de 90%.
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COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS AÇÕES
PREVENTIVAS AO CORONA VÍRUS NO BRASIL

Ante o exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para debater, com
a urgência que o caso requer, a falta de medicamentos para a intubação de pacientes, no
momento mais crítico da pandemia no país.

Sala da Comissão, em 01 de março de 2021.

Deputado Alexandre Padilha
(PT-SP)

Deputada Rejane Dias
(PT-PI)

Deputado Jorge Solla
(PT-BA)

1 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/02/governador-do-piaui-fala-em-risco-dedesabastecimento-de-remedios-e-pede-atencao-a-pazuello.shtml
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No documento, Dias pede reforço na "aquisição de itens essenciais e
com elevado risco de desabastecimento neste segundo pico de casos da doença".
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Segundo o Governador, os laboratórios estão relatando demanda acima
da capacidade por causa da ocupação generalizada de leitos pelo país e a preocupação é
a de que não falte remédios no pior momento da pandemia até agora.

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Com a alta taxa de internação, já começam a faltar medicamentos. De
acordo com reportagem da Folha1 de 28 de fevereiro de 2021, o governador Wellington
Dias (PT-PI) enviou um ofício ao ministro Eduardo Pazuello pedindo para que o
estoque de medicamentos seja examinado para providências.

(Do Sr. Alexandre Padilha)
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medicamentos e insumos para pacientes
internados por COVID-19. Convidados:
Wellington Dias, Presidente do Consórcio
Nordeste; Conass; Conasems; e Ministério
da Saúde.

Assinaram eletronicamente o documento CD214316401500, nesta ordem:
1 Dep. Alexandre Padilha (PT/SP)
2 Dep. Rejane Dias (PT/PI)
3 Dep. Jorge Solla (PT/BA)
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